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Πρόκειται να συμβούν

Στη στήλη «Πρόκειται να συμβούν» θα πληροφορείστε για μελλοντικές εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες,
διαγωνισμούς που αφορούν τις Φυσικές Επιστήμες και τη διδασκαλία τους, Ενημερώστε τη συντακτική
επιτροπή για εκδηλώσεις που θέλατε να προβληθούν από τη στήλη αυτή στέλνοντας ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση physcool@auth.gr

επικοινωνίας και συνεργασίας με συναδέλφους

Θερινό σχολείο για εκπαιδευτικούς από
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http://www.esa.int/Education/Teachers_
Corner/ESA_Summer_Workshop_for_Teachers_
2014

Φωτογραφία από το θερινό σχολείο της ESA
που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2013
στο ESTEC, στην Ολλανδία.

Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
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